
TEMAT KOMPLEKSOWY: JAJKA MALOWANE 

 

Poniedziałek- Wielkanocne zwyczaje 

  

1. Wiersz- czytanie i analiza. Odpowiedzi na pytania. 

 

Śmigus-dyngus 

Wczesnym rankiem, po kryjomu, 

 Michał skrada się po domu. 

 Z ogromnymi psikawkami 

 właśnie schował się za drzwiami. 

Aj, ratunku! Co się dzieje? 

 Kto to na mnie wodę leje?  

Wszystkich oblał dziś Michałek,  

bo dziś lany poniedziałek!                                

 (Monika Niewielska) 

 

- O jakich świętach mowa w wierszu? 

- Kto się skradał do domu? 

- Jakie są inne zwyczaje związane ze Świętami Wielkiejnocy? 

- Jak obchodzi się święta w waszych domach? 

 

2. Jajko malowane – praca plastyczna. Ozdabianie jajek według własnego pomysłu 

wybranymi przez siebie materiałami. Nadsyłanie zdjęć prac. 

 

 

 

 

 

 



Wtorek- Święta z Trampolinkiem 

1. Spotkanie z Trampolinkiem- historyjka obrazkowa str. 38-39. Prezentacja litery J, j 

drukowanej i pisanej, układanie wyrazów jajko, Jagoda. KP4, str. 38-39. Pisanie po 

śladzie. Wskazywanie miejsca występowania litery w modelach wyrazów i 

kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce występowania tej 

litery, naklejanie podpisów do zdjęć. 

2. Piosenka – słuchanie i nauka śpiewania - Pisanki, pisanki.  

 

www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY 

 

 

 

Środa - Wesoła Wielkanoc 

1.Wiersz – Wielkanoc 

 

Wkrótce już Wielkanoc, więc będą pisanki, 

bazie i palemki i z cukru baranki . 

Na świątecznym stole stanie chrzan i żurek  

lukrowana babka i pyszny mazurek . 

A na Śmigus-Dyngus będzie chlustać woda . 

 I to już świąt koniec . Co, tak szybko? Szkoda…   

  (Maciejka Mazan) 

 

2.Ćwiczenia z Savusiem- godz.11.00 

3. Język angielski. 

4.Ogłoszenie konkursu recytatorskiego - Święta  w poezji. 

Nauka wybranego wiersza na pamięć. Nagranie i wysłanie na FB w czwartek. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY


Czwartek - Pisanki 

 

1.Pisanki - Zadanie matematyczne 

Wytnij z papieru 3 koszyczki oraz 10 jajek.  Do pierwszego koszyczka włóż o jedno jajko 

mniej niż 3. Do drugiego koszyczka  włóż o dwa więcej niż jeden. Do trzeciego koszyczka  

włóż o dwa jajka mniej niż 7. 

Pierwszy koszyczek przyklej z lewej strony kartki. Drugi koszyczek przyklej na górze kartki. 

Trzeci koszyczek przyklej z prawej strony kartki. 

Do pierwszego koszyczka dołóż kurczaczka. (dorysuj lub doklej). Do drugiego koszyczka 

dołóż zajączka. Do trzeciego koszyczka włóż palemkę. Ozdób pracę według własnego 

pomysłu. 

2.Pokoloruj pisanki  KP. 44-45. 

3.Konkurs recytatorski- nagrywanie recytacji i przesyłanie na FB 

 

Piątek - Jajko 

1.Dlaczego jajko jest symbolem Świat Wielkanocnych ?– film edukacyjny. 

 www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8 

 

2.Ćwiczenia z Savusiem. 

3.Kto znajdzie kurczaczka?- zabawa tropiąca z rodzicem. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8

